
RAMKA DEKORACYJNA SMILE 3,5"

Referencja: 06547

KOLOROWY monitor wideodomofonu pozwalający na
komunikację w trybie głośnomówiącym. Ekran TFT 3,5".
Instalowany w lokalu, pozwala na komunikację z
panelem zewnętrznym, otwieranie drzwi oraz
zapewnia...

OPIS

KOLOROWY monitor wideodomofonu pozwalający na komunikację w trybie głośnomówiącym. Ekran TFT 3,5".
Instalowany w lokalu, pozwala na komunikację z panelem zewnętrznym, otwieranie drzwi oraz zapewnia podgląd na wchodzących
dzięki ekranowi.

Monitor SMILE to doskonała opcja do najnowocześniejszych lokali dzięki designowi zakładającemu niewielkie rozmiary i
esencjonalną formę, który zapewnia styl zarazem świeży i elegancki. Uniwersalny. 

SMILE redukuje i stylizuje swe komponenty, pozwalając użytkownikowi cieszyć się maksymalną prostotą: terminalem o płaskiej
powierzchni, zaokrąglonych kątach i ekstrapłaskim profilu.

Wykonany z plastiku ABS o dużej wytrzymałości, jego część przednia pokryta jest przezroczystym pasem z metakrylanu
zapewniającego skuteczną ochronę przed promieniami UV. Wydajna klawiatura czyni łatwiejszym i przyjemniejszym jego
użytkowanie (poruszanie się po intuicyjnym i obejmującym wiele funkcjonalności menu OSD). 

Ekran monitora SMILE zapewnia idealny interfejs użytkownika. Menu OSD pozwala na nawigację dzięki ikonom graficznym o
intuicyjnej interpretacji, zapewniając maksymalne wykorzystanie funkcjonalności monitora.

System VDS: System domofonowy i wideodomofonowy o uproszczonej instalacji, który nie korzysta z przewodów wywołania
lokalu.
Wywołanie następuje poprzez przesłanie cyfrowego kodu wywołania generowanego wzmacniaczem VDS.

- W nowym budynku można dokonać instalacji wykorzystując następujący rodzaj okablowania: 5 Przewodów / 3 przewody + Kabel
koncentryczny (wideo). Pozwala zarządzać budynkami, które mieszczą do 199 lokali, 2 wejścia i centralę portierską.
Maksymalna odległość pomiędzy pierwszym wejściem a ostatnim lokalem: 200 m.

Wzmacniacz VDS zawiera seryjnie montowany syntezator mowy. Przy uruchamianiu zaczepu elektromagnetycznego nadawany jest
komunikat: „drzwi otwarte, proszę zamknąć po wejściu”.

Terminale w lokalu programuje się w prosty sposób za pośrednictwem panelu zewnętrznego. Dzięki temu każdemu terminalowi
(unifonowi lub monitorowi) zostaje przyporządkowany kod wywołania. 

http://www.fermax.es/polska/pro/produkty/FM-5-monitory-unifony/SF-56-monitor-smile/PR-1354-ramka-dekoracyjna-smile-35.html


Komunikacja jest niejawna.

Okablowanie
Audio: magistrala o 3 przewodach.
- Wideo: 5 Przewodów / 3 przewody + Kabel koncentryczny (wideo).
Maksymalna odległość pomiędzy pierwszym wejściem a ostatnim lokalem: 200 m.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Ekran TFT 3,5".
Rozdzielczość: 320 (poziomo) x 240 (pionowo) linii.
Wymiary monitora NATYNKOWEGO (instalowanego na ścianie, wypukły profil wystaje ze ściany tylko na 20 mm).
SMILE 3,5” 172x103x20 (wysokość-szerokość-głębokość).
Wymiary monitora PODTYNKOWEGO (po wbudowaniu SMILE wystaje tylko na 4 mm poza profil. Do tego rodzaju instalacji używa
się tego samego terminalu, obejmującego jedynie obudowę podtynkową oraz dekoracyjną ramkę).
Wymiary po zabudowaniu:
SMILE 3,5” 196x127x4 (wysokość-szerokość-głębokość).
Dekoracyjna rama 3,5": 196,4 x 127,4 (wysokość-szerokość)
Wymiary obudowy podtynkowej Fermax monitor 3,5”: 186 x 116 x 46 mm (wysokość-szerokość-głębokość).

Zasilanie systemu: 18 V DC

Przycisk zaczepu elektromagnetycznego i wezwania portiera.

Przycisk podglądu do włączania kamery głównej i pomocniczej.

Przycisk nawiązywania połączenia.

Przycisk kończenia połączenia.

Regulacja głośności wywołania.

Regulacja koloru, jasności i kontrastu.

Dzwonek do drzwi: do bezpośredniego połączenia przycisku wywołania lokalu z monitorem/unifonem.

Możliwość wyboru melodii dzwonka.

Wyposażony w 2 przyciski do dodatkowych funkcji (bez przypisanej funkcji).

Komunikacja niejawna. Poufność rozmowy.

Działa w pełnym trybie głośnomówiącym, po aktywacji kanału panel-lokal, komunikacja jest jednoczesna (full duplex).

Zużycie energii:
- w trybie czuwania: 33 mA
- activo: 400 mA

Waga: 0,0669 kg

Rozmiary opakowanego produktu: 13x1,6x19,8 cm

EAN 13: 8424299065472
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